Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária Frei Heitor Pinto - Covilhã
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Em 5 de Outubro de 1910 é proclamada a 1ª República Portuguesa.
Uma nova bandeira é hasteado e ‘’A Portuguesa’’ modificada, para se tornar o grande hino da
nação.
O país encontrava-se numa instabilidade política e governativa, económica e social,
intensificada após o Ultimato Britânico de 1890. Instabilidade esta que favoreceu o
crescimento de forças republicanas, gradualmente apoiadas por uma população descontente,
frágil e descrente na monarquia, cuja queda foi pronunciada pela morte do rei D. Carlos e do
príncipe D. Luís.
Houve necessidade de tentar mudar o país. É necessário, então, encarar as comemorações do
centenário da República, não numa perspectiva meramente historicista, apologética e
comemorativista, mas numa perspectiva de abertura de novas vias de reflexão e diálogo,
contribuindo para o conhecimento das realidades de ontem e de hoje. Pois a melhor
comemoração que se pode fazer de um dado facto histórico é estudá-lo, conhece-lo e
compreende-lo.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Propomos a organização de uma palestra a nível nacional, onde todas as escolas se possam

inscrever e participar, tendo como grande finalidade e objectivo a sensibilização e
esclarecimento para aquilo que no fundo foi a 1º República.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Esta sensibilização deverá ser realizada a dois níveis:
1.

Fórum de discussão em rede;

2.

Grupo de discussão dinamizado nas escolas.

A troca de palavras, pessoal e/ou via internet, referentes ao que foi a 1ª República visa
também a participação de um conjunto de personalidades ligadas ao meio académico,
político e cultural do país.
Tendo a televisão pública portuguesa, RTP, e rádios um papel fundamental para a formação,
informação e entretenimento da sociedade seria interessante que parte destas palestras
fossem difundidas nestes meios de comunicação.

2. Aproveitar as comemorações da República para uma reflexão cívica, política e cultural no
contexto do Portugal de hoje, desta forma propomos a realização de uma exposição
itinerante, percorrendo, assim, as escolas de todo o país. As entidades oficiais teriam o
encargo de inventariar e publicitar todo um conjunto de materiais, referentes à imprensa
escrita da época, obras literárias publicadas, documentos iconográficos e cinematográficos.

3. Como forma de melhorar o nosso país e de observar a sua evolução, propomos a reflexão
sobre a Iº República, os seus valores, a obra produzida, as reformas empreendidas e verificar
que problemas, afinal, ainda permanecem ou não no Portugal de hoje. Assim, os valores e a
acção da 1ª República, no que ela teve de melhor, devem constituir elementos de referência
para os políticos do presente.

